
ANTÓNIO RAUL GALIANO TAVARES 
Legislaturas: V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1897-10-01. 
 
Localidade 
 Portalegre. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Filologia Germânica pela Universidade de Lisboa; 
 Exame de Estado da Escola Normal Superior de Lisboa. 
 
Profissão 
 Professor do Ensino Secundário. 
 
Carreira profissional 
 Professor provisório no Liceu Passos Manuel; 
 Professor efectivo do Liceu de Portalegre; 
 Director do Arquivo Distrital de Portalegre; 
 Bolseiro do Instituto de Alta Cultura no Instituto Britânico em Lisboa (1941). 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Distrital de Portalegre da União Nacional; 
 Vereador da Câmara Municipal de Portalegre; 
 Presidente da Comissão Municipal de Turismo de Portalegre. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Portalegre Finanças. 
VI Portalegre Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Fala sobre o problema da lavoura do Alentejo e dos respectivos trabalhadores rurais.  
 Envia um aviso prévio sobre contratos colectivos de trabalho no Alentejo e sobre as Casas do Povo e o 

salário familiar dos trabalhadores rurais.  
 Requer, pelas instâncias competentes, informações sobre verbas concedidas e em que foram aplicadas 

nos distritos de Portalegre, Évora e Beja para atenuação do desemprego rural nas crises e mais notas do 
movimento das caixas de crédito agrícola no distrito de Portalegre, quer directamente da Caixa Geral de 
Depósitos, quer por intermédio dos grémios da lavoura.  

 Refere-se aos regentes de postos de ensino e à nomeação do presidente da Relação de Goa.  
 Realiza o seu aviso prévio sobre contratos colectivos de trabalho no Alentejo, Casas do Povo e salário 

familiar do trabalhador rural.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu sobre a crise do turismo em Portugal, referindo-se 

em especial ao Alentejo.  
 Elogia a obra de Fausto de Figueiredo, a propósito da morte deste.  
 Discute a proposta de lei que reorganiza o ensino das belas-artes.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Refere-se a alguns aspectos da reforma do ensino médio.  
 Requer, pelo Ministério das Obras Públicas, nota das verbas gastas com os trabalhos de recuperação e 

restauro do Mosteiro da Flor da Rosa.  
 Justifica a sua proposta de aditamento à alínea a) do artigo 12.º da proposta de lei de autorização de 

receitas e despesas para 1951.  
 Refere-se às obras de restauração do Mosteiro da Flor da Rosa.  
 Apresenta um aviso prévio referente ao regime de diuturnidades dos professores dos ensinos liceal e técnico.  
 Refere-se ao pagamento do imposto por usufruto.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Constituição e do Acto Colonial.  



3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Refere-se ao Decreto n.º 13.725 e disposições subsequentes relativas à lei de propriedade literária, 

quanto à aplicação de taxas e quanto às tabelas em si mesmas, enviando a propósito um requerimento.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1952.  
 Refere-se à precária situação da nossa rede ferroviária e às comunicações, por estrada, entre Portugal e 

a Espanha.  
 Refere-se à próxima reunião em Lisboa do Conselho do Pacto do Atlântico Norte.  
 Refere-se a certos aspectos do problema dos melhoramentos rurais e urbanos.  
 Envia, em seu nome e no dos Srs. Pimenta Prezado e Manuel Lourinho, um requerimento pedindo, 

informações relativas ao sistema de coordenação entre os serviços de farolagem do Ministério da 
Marinha e outros dependentes do Ministério das Obras Públicas, e bem assim relativas às conclusões do 
inquérito a que se está a proceder acerca do desastre na linha de Cascais.  

 Discute o aviso prévio do Sr. Sá Carneiro relativo ao Decreto-lei n.º 37.666, que alterou a lei do registo e 
do notariado.  

 Refere se ao estado de conservação do Convento de S Bernardo, em Portalegre, que serve actualmente 
de quartel.  

 Refere-se às reuniões no Ministério da Educação Nacional efectuadas no sentido de um maior 
aperfeiçoamento do ensino primário e ao decreto-lei publicado referente à extinção do analfabetismo e a 
problemas que com este assunto se relacionam.  

 Refere-se às palavras do Sr. Bartolomeu Gromicho sobre turismo no Alto Alentejo, fazendo uma 
rectificação no que importa ao distrito de Portalegre, em que fala de pousadas, terminando por enviar 
um requerimento a pedir, pelo Secretariado Nacional, informações respeitantes a pousadas.  

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1953. 
 Requer informações sobre o número de candidatos que solicitaram matrícula nas sete classes especiais 

para atrasados mentais analfabetos em Lisboa e correspondente número de admitidos.  
 Requer, pela Junta de Colonização Interna, informações sobre o que há feito no baldia Sobral e 

Carvalhal de Tolosa.  
 Diz por que ele e outros Srs. Deputados não têm tratado do caso do desastre na linha de Cascais, sobre 

o qual receberam os elementos de informação que tinham requerido.  
 Entra no debate sobre o aviso prévio do Sr. Manuel Lourinho acerca dos melhoramentos rurais.  
 Requer, pelas instâncias competentes, informações sobre visitadoras sanitárias e enfermeiras.  
 Discute a proposta de lei de reorganização da educação física.  
 Refere-se a assuntos de arquitectura urbanística.  
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Evoca a memória do falecido estadista Duarte Pacheco.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1954.  
 Requer que as secretarias das Universidades de Lisboa Porto e Coimbra lhe forneçam nota do número 

de alunos licenciados nos últimos cinco anos.  
 Apela para o Governo a fim de que atenue com a concessão de créditos o desemprego rural no Alentejo.  
 Requer elementos relativos aos leitorados da língua e cultura portuguesa em centros universitários 

estrangeiros e aos bolseiros em centros de estudo fora e dentro do País.  
 Apresenta um requerimento pedindo cópia dos estatutos ou regulamentos, das residências e lares 

universitários, na cidade do Porto.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à indústria hoteleira.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Faz considerações acerca dos ensinos médio e superior.  
 Requer, pelo Ministério das Corporações, vários esclarecimentos sobre Casas do Povo.  
 Faz considerações sobre a contagem do tempo de serviço para efeitos de aposentação dos funcionários 

da Administração-Geral do Porto de Lisboa.  
 Aprecia o Protocolo Adicional ao Tratado do Atlântico Norte para a Acessão da República Federal Alemã.  
 Requer vários elementos de informação relativos ao ensino particular.  
 Refere-se à antecipação da data da incorporação em escolas de recrutas que frequentavam no Verão o 

1.º ciclo do curso de sargentos milicianos.  
 Discute o Acordo Cultural Luso-Britânico.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público de 1953.  
 Ocupa-se da não aplicação à organização corporativa das beneficiações de vencimentos decretadas.  
 
 



3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Regozija-se pelas disposições tomadas pelo Sr. Ministro da Educação Nacional sobre o ensino superior 

artístico.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1956.  
 Requer indicação do remanescente útil das habitações de renda reduzida pagas em partes iguais pelo 

Estado e pelo Fundo do Desemprego.  
 Requer informações acerca da actividade do Conservatório Nacional.  
 Requer que, pelo Ministério da Economia, seja prestada informação dos funcionários na situação de 

requisitados, serviços que ocupam e desde quando, e bem assim dos que aguardam reintegração.  
 Aprecia o Acordo Cultural entre Portugal e o Reino da Bélgica.  
 Requer a generalização do debate do aviso prévio do Sr. Almeida Garrett sobre o problema da habitação 

para a família e discute aquele aviso prévio.  
 Apresenta um projecto de lei sobre as habilitações exigidas aos professores de Desenho do ensino liceal.  
 Evoca a memória do Prof. Serras e Silva, recentemente falecido.  
 Discute na generalidade as propostas de lei sobre o turismo e sobre a indústria hoteleira.  
 Refere-se a problemas afectos à música portuguesa e pede a promulgação da reforma do Conservatório 

Nacional.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Formação Social e Corporativa.  
 Refere-se à falta de instalações para acomodar o aumento crescente da frequência dos liceus e à falta 

de professores devidamente habilitados para estes estabelecimentos de ensino.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Agradece ao Governo o restabelecimento do estágio pedagógico no Liceu Pedro Nunes; faz várias 

considerações sobre os problemas do ensino, e requer informações relativas ao professorado liceal do 
ultramar.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957.  
 Discute a ratificação do Decreto-Lei n.º 40.900, que versa sobre as actividades circum-escolares.  
 Chama a atenção do Governo para a necessidade de instalar em Portalegre uma brigada técnica, da XI 

região agrícola.  
 Faz considerações sobre política internacional.  
 Requer que lhe sejam fornecidos elementos relativos às campanhas desenvolvidas contra a lymantria e 

o burgo.  


